De Wiershoeck-Kinderwerktuin, dinsdag 17 januari 2017
Beste natuurliefhebber/-ster,
Een tijdje geleden werd er afgesproken dat we dinsdag 17 januari weer eens op de tuinen zouden gaan kijken.
We hadden geluk, het was prachtig winterweer. De zon scheen, er stond zo goed als geen wind en ook overdag
bleef de temperatuur nog net onder nul. Het was dan ook niet verwonderlijk dat alles, waar de zon nog niet
lang op had geschenen, was bedekt met rijp. Een mooi gezicht, maar lastig om naar tevredenheid te
fotograferen. Helaas had ik weinig tijd, anders was ik na de koffie nog graag even weer de tuinen in gedoken.

Over een paar maanden ziet ook deze “akker” op de Kinderwerktuin er weer heel anders uit met veldjes waar
kinderen verschillende gewassen zullen verbouwen en ongetwijfeld zullen de zonnebloemen hier weer massaal
gaan bloeien.
Je hoeft er niet om toe te draaien,
de spijker heeft ongetwijfeld meer
op z’n kop gehad dan de
houtschroef met kruiskop.
Rijp of rijm is een witte aanslag die
soms op gras, struiken en
voorwerpen als daken, hekken en
auto's wordt aangetroffen. Deze
ontstaat bij temperaturen onder
nul door de overgang van
waterdamp in ijs. Rijp ontstaat bij
voorkeur tijdens een rustige,
heldere nacht op voorwerpen, die
snel warmte verliezen door
uitstraling naar de ruimte. Zodra de
temperatuur van het voorwerp
onder het vriespunt daalt, gaat de waterdamp direct over in ijskristalletjes, bv. op het raam van buiten
geparkeerde auto's na een koude winternacht. Rijp kan ook ontstaan doordat de waterdamp bij afkoeling eerst
als dauw neerslaat en daarna bevriest. Dit wordt rijm genoemd.
Rijp heeft een kristallijne structuur, meestal in de vorm van naalden, schubben, waaiers of veren, afhankelijk
van de vochtigheid van de lucht, de temperatuur, de warmtecapaciteit en warmtegeleiding van het voorwerp
en de temperatuur en beweging van de lucht.

De warmte van de zon heeft de rijp op de bovenste plank doen smelten. Maar doordat het lichtjes vroor is het
de gesmolten rijp niet gelukt om als druppel de afstand tussen beide planken te overbruggen.

Met rijp bedekte oranje trilzwam.
Trilzwammen vormen enigszins doorschijnende flappen of klonten en voelen gelei- of rubberachtig aan. Bij
droogte verharden zij meestal en worden donkerder van kleur, bij dagenlang regenachtig weer zwellen ze en
worden weer zachter en doorschijnend.

Ook de bloemetjes van de meloenboom waren bedekt met rijp. De meloenboom is winterhard, maar door de
lage temperatuur was de anders zo “tastbare” geur nu slechts heel vaag waarneembaar.
In februari zullen we de tuinen nogmaals met een bezoek vereren. Misschien valt er dan al iets meer te zien.
Groetjes,
Luit

